
رياضة
االربعاء 19 يونيو 2013

49 كأس القارات 2013 في البرازيل من 15 - 30 يونيو

مايك وأسرة البرنامج عاشوا حلقة تزاحم فيها املتصلون للرد على بعضهم في حفلة »جنون الكرة وشغفها«

»صفطوا فنايلكم« للسماك فتحت حوارًا عاصفًا 
بني مشجعي »اآلزوري« و»املاتادور« و»السامبا« في القايلة الرياضية

ال ص���وت يعل���و على 
صوت عش���اق ومستمعي 
الرياضية، فحلقة  القايل���ة 
امس كانت »مش���عللة« بني 
مش���جعي ومحبي االزوري 
االيطالي واملاتادور االسباني 
البرازيلي، وكان  والسامبا 
االذاع���ي عالهواء  احل���وار 
مباش���رة مع ماي���ك مبلتع 
الرياضية وال  القايل���ة  في 
امت���ع، وكان بني مد وجزر، 
من تق���دمي معلومة لصالح 
الطليان واخرى للبرازيليني 
وثالثة لالسبان، وما جعل 
هذه احل���وارات بني »ملوك 
التويتر« واملتصلني تستعر 
هي خبارة واح���دة اطلقها 
املتصل محمد السماك وقال 
»صفطوا فنايلكم« وحسمها 
ايطالي  للطليان طبعا ألنه 
عاشق لها ووضعها املرشح 
االول واالخير يعني بصريح 
العب���ارة »صفطوا فنايلكم 
باالس���بان والبرازيليني«، 
فكيف كان ال���رد؟ جاء الرد 
عاصف���ا ومدويا وكاد مايك 
مبلتع وطاقم القايلة الرائعون 
ان يتعرضوا لهذا السيل من 
التحدي لسرعته وغزارته 
على رقم البرنامج الذي لم 
يه���دأ بني مؤي���د ومعارض 
ومحل���ل ومراقب وحاس���م 
وقاصم لهذا الفريق او ذاك.

السماك عن  وسأل مايك 

مباراة ايطاليا واملكسيك 1-2 
السماك  وكيف تراها، فكان 
قويا برده بكبرياء الطليان 
وبصراحة اهل روما »سأتكلم 
عن بيرلو في مباراته ال� 100 
وهدف���ه او بالوتيللي ياخذ 
الكرة بني 3 العبني ويسجل«.
وطلب مايك منه كلمة فقال: 
بالو بالو بال���و، كناية عن 
بالوتيللي، معتبرا ان مستوى 

الطليان نسق تصاعدي.
ودخ���ل متصل آخر على 
اخلط وهو ايطالي ويدعى 

في الكأس احلالية للقارات، 
الطليان  ان  وق���ال ماي���ك: 
يفرضون انفسهم في احللقة 
رغ���م ان القايل���ة للجميع، 
فجاءه اتصال من ابوشوماخر 
كنان وقدم نفسه كأملاني لكنه 
قال ان عق���دة البرازيل هي 
ايطاليا ومن ينس���ى نهائي 
1982 ونتيجة 3 - 2 للطليان 
وباولو روسي ورشح البرازيل 
واسبانبا للنهائي وايطاليا 
مرشحة فوق العادة.وتأخر 
الرد على الس���ماك صاحب 

حمد البرازيلي حاضرا على 
اخلط عبر منسقة االتصاالت 
فاطمة ومبس���اعدة ابتسام 
وتكلم ان البرازيل مايحتاج 
ايطاليا  نتكلم عنها حت���ى 
واسبانيا، معتبرا ان أي فريق 
الطري���ق »راح ينطق«  في 
وراح نعلم على اس���بانيا، 
فحاول مايك التخفيف عنه 
وسأله منو تساند احلني انت 
برازيلي والفي���س ونيمار 
شلون تشجعهما؟ فقال حمد 
البرازيلي: عادي وال تنس ان 
مارسيلو املدريدي هو من بدأ 
هجمة الهدف لنيمار قبل ان 
يسكنها فريد لنيمار واعتبر 
ان افضل العب سيكون نيمار 

بالشك.
وعاد الطليان من بعيد عبر 
املتصل عبداللطيف واعتبر 
ايطاليا والكويت واحد في 
ال���زي االزرق وانهما ال يتم 
ترش���يحهما للق���ب لكنهما 
يصالن الى النهائي وش���كا 
من بالوتيلل���ي وقال »بالو 
يبيلها فورم���ات في عقله« 
وأضم صوتي للسماك واقول 
حلم���د العن���زي »ضبضب 

فنايلكم«.

    ياباني كسر الحوار العاصف

وكس���ر مش���جع ياباني 
االجواء احلامية في القايلة 
وس���أله مايك ملاذا تش���جع 

فواز، وقال: م���ادام اليوفي 
بخير فالطليان بخير، وتبادل 
مع مايك عدد العبي يوڤنتوس 
في اآلزوري، فكان 8 العبني، 
واعتبر الفوز على البرازيل 
س���يتحقق ويبي اس���بانيا 
للث���أر، ف���كان رد مايك ان 
ايطاليا واسبانيا ستخوضان 
نهائي كأس اوروبا للشباب 

والصراع مستمر.

جدال وغليان من المتصلين

واستمر اجلدال والغليان 

مقولة »صفطوا فنايلكم«، 
لكن���ه جاء مع حمد العنزي 
ليس العب القادسية امنا قال 
للسماك ابي رد على الطليان 
فالنهائي برازيلي � اسباني 
وهو اسباني وكرر ترشيحه 
الس���بانيا 4 مرات بحسب 
احصاء مايك، وذكر السماك 
من���و راح يصف���ط فنايله 
قريبا. وكان لعبيد االيطالي 
فزعة ايضا للسماك ودخل 
الطليان  على اخلط ورشح 
واش���اد مبس���تواهم، فكان 

اليابان ف���رد: ألن ناغاتومو 
احملت���رف الياباني في انتر 
مي���الن االيطال���ي موجود، 
الك���رة  فتخيل���وا جن���ون 

وشغفها.
ورد ضاري االسباني على 
الطليان وقال ان كاس���ياس 
مصدر االمان وكان جلوهرة 
اليوفي تغريدة قالت فيها: 
الطلي���ان فايزين،  فايزين 
فيما كتب خال���د الديحاني 
ان النهائي ايطالي � اسباني، 
فيما قال س���عود االيطالي: 
ايطاليا يحوش���ها نص  ان 
اليوفي  ترشيح، لكن مادام 
بخير فإيطاليا بخير وهارد 
لك يا عيد البرازيلي املتصل 
بع���ده في البرنام���ج الذي 
يعتمد على نشوة الشباب 
البرازيل���ي ويفضل تياغو 

سيلڤا واوسكار ونيمار.
ورد اخيرا ف���ي احلوار 
اجلماهي���ري عب���ر القايلة 
املتص���ل عب���داهلل وق���ال:  
املاتادور البطل القادم وهو 
بطل قبل ما يشارك ألنه بطل 
العالم واوروبا والزم يعطونه 
الكأس الى اسبانيا بال لعب. 
وق���ال للس���ماك »صفطوا 
الفنايل« نعم ألن االس���بان 
الفنايل فاالنتصار  صفطوا 

لهم وحدهم.

 ٭ سمير بوسعد

فاطمة القالف وابتسام وتنسيق رائع مع املتصلني مايك ومشعل العنزي في خضم »معمعة« القارات  )محمد خلوصي( املخرج هاني عبدالصمد واملنفذ مصطفى زكريا وابداع مستمرحوار باسم بني مايك وسمير 

اسبانيا تعتمد سياسة »عدم حرق املراحل«

مستقبل إسبانيا »مزهر« بشبابها

عندما دخل املنتخب االسباني 
األول ارضي����ة ملع����ب »ارينا 
بيرنامبوك����و« في ريس����يفي 
االحد املاضي ملواجهة نظيره 
االوروغويان����ي في مس����تهل 
مشواره بكأس القارات 2013، 
كان����ت اآلمال املعق����ودة عليه 
مرتفع����ة جدا وق����د جنح »ال 
فوريا روخا« م����رة اخرى في 
االختب����ار وخرج فائ����زا 1-2، 
ودخل بطل العالم وأوروبا الى 
كأس القارات، وهو ليس حتت 
ضغط االرتقاء الى مس����توى 
التوقعات وحسب، بل ان العبيه 
املخضرمني يواجهون مزاحمة من 
الشبان ما دفعهم الى مواصلة 
مستواهم املميز بهدف احملافظة 
على مركزهم في تشكيلة املدرب 

فيسنتي دل بوسكي.
وقبل 24 س����اعة من بداية 
مشوار »الكبار« في كأس القارات 
كان املنتخب االسباني دون 21 
عاما يق����دم اداء مذهال آخر في 
بطولة أوروبا وذلك بتغلبه على 
النرويج 3-0 وبلوغه املباراة 
النهائية حيث سيواجه نظيره 
االيطالي في اعادة لنهائي كأس 
أوروب����ا للكبار الذي خرج منه 
»ال فوريا روخا« فائزا برباعية 
نظيفة.وشكك الكثيرون بخيارات 
دل بوس����كي الذي ق����رر عدم 
استدعاء العبني مثل احلارس 
دافيد دي خيا وتياغو الكانترا 
وايسكو الى كأس القارات واالبقاء 

عليهم مع منتخب دون 21 عاما 
رغم انهم فرضوا انفس����هم من 
العناصر األساسية في فرقهم 
وعلى أعلى املستويات.ويرى 
البعض ان بإمكان منتخب دل 
بوسكي االستفادة من ضخ عنصر 
الشباب فيه بعد املوسم الشاق 
الذي خاض����ه العبو »ال فوريا 
روخا« مع فرقهم واملنتخب على 
حد سواء )تصفيات مونديال 
2014 واملباريات الودية( وبعد ان 
شارك معظمهم في تتويج بالدهم 
بثالثية كأس أوروبا 2008 � كأس 
العالم 2010 � كأس أوروبا 2012، 
لكن مشاركة الشبان في بطوالت 
رسمية من الفئة العمرية نفسها 
التي ينتمون اليها تساعدهم على 
حتقيق النمو الكروي املطلوب 
وحتضره����م لالنضم����ام الى 
املنتخب األول، وقد أثبت التاريخ 
احلديث جناح السياسة املعتمدة 
من قبل االسبان، فالنجاح الدولي 
لالعبني املخضرمني املوجودين 
حاليا في كأس القارات يعود الى 
عام 1999 عندما توج احلارس 
ايكر كاسياس والعب الوسط 
تشافي هرنانديز بكأس العالم 
للشباب.ومباراة األحد املاضي 
كان كاسياس وتشافي »عجوزي« 
تشكيلة دل بوسكي في املباراة 
التي خرج منها »ال فوريا روخا« 
فائزا على االوروغواي بنتيجة 
ال تعك����س حقا مجريات اللقاء 
والهيمنة االسبانية خصوصا 

في الشوط األول. ال ميكن القول 
ان منتخب دل بوسكي منتخب 
عجوز النه، وحتى في ظل وجود 
كاسياس وتشافي في التشكيلة، 
كان معدل االعم����ار في مباراة 
األحد 27 عاما فقط، وذلك ألن 
مدرب ريال مدريد السابق اعتمد 
منذ وصوله بعد كأس اوروبا 
2008 خلفا للويس اراغونيس 
على الزج بالوجوه الشابة في 
التشكيلة، مستندا الى النجاحات 
في البطوالت العمرية مثل بطولة 
أوروب����ا دون 19 عاما التي فاز 
االسبان بنسختيها األخيرتني، 
وبطولة أوروب����ا دون 21 عاما 
التي فاز بها »ال روخيتا« قبل 
عامني في الدمنارك وهم يأملون 
االحتفاظ بالكأس بعد النهائي 
امام ايطاليا. م����ا هو مؤكد ان 
االسبان يعتمدون استراتيجية 
»عدم حرق املراح����ل«، وأبرز 
دليل على ذلك ان خمس����ة من 
الالعبني الذين ساهموا في رفع 
كأس أوروب����ا دون 21 عاما في 
2011 موجودون في التشكيلة 
التي تخوض البطولة القارية 
عام 2013، وذلك خالفا للبلدان 
األخرى التي س����رعان ما تزج 
بالالعبني الذي����ن يتألقون في 
البط����والت العمرية باملنتخب 
األول دون حتضيرهم نفس����يا 
بالشكل املطلوب ما يؤدي في 
اغلب األحيان الى فشلهم حتت 

وطأة الضغط.

جماهير البرازيل: »بيرلو..بيرلو« املكسيك »شوكة« في فم البرازيل

بوفون: الوصول للمربع الذهبي 
لن يكون إجنازاً

سواريز »شريك« فورالن

نيمار: أنا برازيلي وأفتخر

دي روسي منزعج من »االفتراءات«

تعالى الهتاف اجلماعي في ستاد ماراكانا »بيرلو، بيرلو، 
بيرلو«، لكن الهتاف لم يكن آتيا من اجلماهير اإليطالية، بل 
من مشجعني محليني يرتدون قميص املنتخب البرازيلي 
أو قميصي فريقي فالمنغو وفاسكو دا غاما، أقروا جميعا 
بتألق »بيرلينيو«. واحتاج »مهندس« كرة القدم اإليطالية، 
الرجل الذي أكمل أمام املكسيك مائة مباراة دولية بالقميص 
األزرق، إلى ضربة حرة مباشرة كي يفوز بتأييد االستاد 

األسطوري، ويتم اختياره كأفضل العب في املباراة.
وقال بيرلو عقب املباراة:»املرء يفكر في ذلك في أفضل 

أحالمه. لقد كان ذلك أفضل مما حلمت به«.
واضاف: »لقد رأيته )جونينيو( في ليون، وشيئا فشيئا 
أردت التصويب مثله. رأيت أنني كنت أمتكن من ذلك من 

حني آلخر، لذلك سعيت إلى إتقانها والتصويب مثله«.
واحتفل بيرلو األحد مبباراته املائة مع املنتخب اإليطالي 
بهدف رائع من ضربة حرة، وفوز فريقه في أول زيارة له 
إلى ماراكانا. وقال املدير الفني اإليطالي تشيزاري برانديللي: 
»أندريا بيرلو هو كرة القدم بالنس����بة لنا.. إنه ش����خص 
متواض����ع للغاية، ومعتدل للغاية، لكن����ه دائما ما يكون 
العبا رائعا في امللعب«. وملعب األحد لم يكن بأي ملعب، 

بل كان ماراكانا.

»أصبحوا مثل احلصاة في احلذاء«، هكذا كان املصطلح 
الوحيد الذي وجده املدرب لويس فيليبي سكوالري املدير 
الفني للمنتخب البرازيلي لوصف املنتخب املكسيكي والتأكيد 
على أنه أصبح حجر عثرة في طريق السامبا البرازيلية. 
ويضع املنتخب البرازيلي بقيادة سكوالري هذه احلقيقة 
أمام عينيه قبل املواجهة املرتقبة بينهما مبدينة فورتاليزا 
في اجلولة الثانية من مباري���ات املجموعة األولى بالدور 

األول لبطولة كأس القارات.
وقد تكون الفرصة سانحة هذه املرة أمام املنتخب البرازيلي 
لتصفية حس���اباته والثأر لنتائجه السيئة أمام املنتخب 
املكس���يكي في السنوات املاضية التي امتلك فيها املنتخب 
املكس���يكي زمام األمور والقبضة العليا في املواجهات مع 
راقصي السامبا. وليس أدل على هذا مما حدث قبل عشرة 
شهور فقط عندما كان املنتخب البرازيلي على بعد خطوة 
واحدة من منصة التتويج بامليدالية الذهبية لكرة القدم في 
دورة األلعاب األوملبية بالعاصمة البريطانية لندن، اال ان 
املنتخب املكسيكي بدد فرصة البرازيل في حتقيق هذا احللم 
بأوملبياد لندن 2012 عندما تغلب عليه 1/2 في املباراة النهائية 
للبطولة، لذلك ستتسم املباراة غدا بالطابع الثأري ورغبة 

السامبا البرازيلية في »كسر شوكة« املنتخب املكسيكي.

أكد حارس مرمى املنتخب االيطالي جيانلويجي بوفون 
أن الوصول للمربع الذهبي لكأس القارات املقامة حاليا في 
البرازيل لن يكون اجنازا ولكن االجناز هو ان يحقق املنتخب 

االيطالي اللقب الذي لم يسبق له الفوز به. 
وأضاف بوفون في تصريحات خاصة لصحيفة جازيتا 
ديالسبورت االيطالية ان الفوز باللقب او اخلروج من الدور 
قبل النهائي يعتمد على بعض التفاصيل، مش���يرا إلى أنه 
يتعني على الالعبني أن يؤدوا كافة املبارات بنفس املستوى 
الذي ظهروا به في املباراة االولى أمام املكسيك وانتهت بالفوز 

2 � 1 او رمبا افضل. 
وقال بوفون :ان البطولة احلالية تكتسب اهمية متزايدة 
خاصة وانها تقام في البرازيل وألنها جتمع بعضا من افضل 

املنتخبات العاملية معا. 

عادل لويس س����واريز عدد االهداف التي سجلها جنم 
اوروغواي املخضرم دييغو فورالن ملنتخب بالده برصيد 
33 هدفا بعد ان سجل هدفا من ركلة حرة في مباراة منتخب 
بالده أمام اسبانيا في بطولة كأس القارات املقامة حاليا 

في البرازيل التي انتهت بفوز منتخب اسبانيا 1/2. 
وجاءت اهداف جنم هجوم نادى ليڤربول االجنليزي 
في 65 مباراة خاضها ضمن منتخب اوروغواى، في حني 
سجل فورالن اهدافه في 99 مباراة مما يتيح له فرصة زيادة 

غلته من االهداف لينفرد في املستقبل بهذا اللقب. 
ومع ذلك قلل سواريز من داللة هذا اإلجناز وقال: »على 
املستوى الشخصي انا فخور للغاية وهو شرف كبير ان 
اصل لنفس مس����توى العب مثل دييغو الذي بذل الكثير 

من اجل الفريق الوطني«.

أصاب املهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جمهور كرة القدم 
مبدينة فورتاليزا باجلنون حلظة توجهه لتحيتهم عقب 
أداء املنتخب لتدريباته استعدادا ملواجهة املكسيك في ثاني 

جوالت املجموعة األولى ببطولة كأس القارات.
واحتشد نحو 2000 مشجع، أغلبهم من األطفال، حول 
مكان تدريب السيليساو، وبعد انتهائه اقترب جنم برشلونة 
املستقبلي من معجبيه، الذين استقبلوه استقبال األبطال 
وصرخوا باس���مه.وظل نيمار يهتف مع املش���جعني: »أنا 
برازيلي بكل فخر وحب«، وهو هتاف معتاد في مدرجات 

املالعب التي يتواجد فيها منتخب السامبا.
ووجد املنتخب البرازيلي في فورتاليزا أكبر حفاوة من 
بني املدن التي زارها مؤخرا، مثل ريو دي جانيرو وجويانيا 

وبورتو أليجري وبرازيليا.
وشارك نيمار وزمالؤه األساسيون في مران خفيف على 

ملعب الرئيس فارغاس ملدة 20 دقيقة.

اشار العب الوسط الدولي االيطالي دانييلي دي روسي 
الى انه سئم احلياة في ناديه روما، بسبب حملة االفتراءات 

التي تطوله من قلب فريق العاصمة.
 وقال دي روسي املشارك حاليا مع منتخب بالده في 
كأس القارات لكرة القدم، في تصريحات اعالمية: »عندما 
العب مع املنتخب الوطني، ال اعتبر جنما امنا العبا مهما. 
اما في روما، فيجب ان اك���ون حذرا بتحركاتي واقوالي. 
حصلت افتراءات مخزية بحقي. هناك اكاذيب كثيرة في 
روما، ال ادري من اين تأتي، لكني تعلمت التأقلم معها. ال 
يزعجني فقط عدم التأهل الى املس���ابقات االوروبية. لقد 
ترددت اشاعات كثيرة في املاضي، ويجب ان تنفيها. ال اقول 
ان ه���ذا يؤثر على ادائي. ارفض فكرة اني العب جيدا مع 
املنتخب وليس مع روما، احضر للفريقني بالقدر عينه«.

سوار الذهب.. من ذهب
امتع املعلق الرياضي في قناة اجلزيرة 

الرياضية الزميل سوار الذهب املتصلني 
واسرة البرنامج واملتابعني له بحديثه 

اجلميل واملليء باالحترام ملايك وللبرنامج 
وللكويت وحتدث عن مباراة تاهيتي 

ونيجيريا، معتبرا ان املباراة كانت من 
طرف واحد ألن تاهيتي ال تعرف كرة 

القدم كثيرا فهي متارسها من باب الهواة 
وشعبها يركز على الرغبي اللعبة الشعبية 

لديهم.
ودار حوار مهني واحترافي مع مايك 

لم يخلو من الطرافة والروح املرحة من 
سوار الذهب ومايك من جهة واملستمعني 

للقايلة من جهة اخرى، واشاد سوار 
بالبرنامج واعتبره انه »يجمد« الشخص 

ويستمع له ويشده اليه وعزى سوار 
بوفاة الالعب الراحل محمد فهاد، وشكر 

اجلميع و»األنباء« لتغطيتهم الكأس. وقال 
سوار ان جميع مذيعي اجلزيرة الرياضية 
حاضرون لتغطية كأس القارات باستثناء 

رؤوف خليف وعصام الشوالي بسبب 
االجازة.

املعلق الرياضي سوار الذهب 

محمد السماك مافيا املشجعني الطليان 


